
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Jamur tiram putih merupakan salah satu jenis jamur kayu 

dandapatdikonsumsi (Yuniasma, 1999). Jamur ini telah banyak 

dibudidayakan karena mempunyai nilai kandungan gizi yang cukup tinggi 

yaitu karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, Ca, Fe, thiamin, riboflavin 

(Widyastuti, 2004). Selain sebagai bahan pangan, jamur tiram juga 

bermanfaat sebagai obat untuk menurunkan kadar kolesterol darah, mencegah 

tekanan darah tinggi, meningkatkan kadar gula darah, meningkatkan daya 

tahan tubuh dan mencegah tumor atau kanker (Hedritomo, 2008). Para 

vegetarian menggunakan jamur tiram sebagai pengganti daging ayam. 

Sedangkan vitamin dan mineral yang terkandung didalamnya antara lain zinc, 

besi, kalium, kalsium, fosfor, vitamin C, asam folat, niasin, vitamin B-1 dan 

B-2 

Budi daya jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)  merupakan salah 

satu usaha agribisnis yang memiliki peluang bisnis cukup besar karena dalam 

10 tahun terakhir nilai ekonomis jamur tiram putih terus meningkat.  

Pleurotus ostreatus  dikenal sebagai jamur yang mudah dibudidayakandan 

banyak dikembangkan pada media substrat kayu yang telah dikemas dalam 

kantung plastikkemudian diinkubasikan dandipeliharadi dalam rumah kubung 

(Syammahfuz, 2009). 
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Bahan media tumbuhjamurtiramputihadalah serbuk gergaji kayu yang 

mengandung zat yang dapat memacu pertumbuhan seperti karbohidrat, serat, 

dan lignin. Zat yang dapat menghambat pertumbuhan jamur yaitu getah dan 

minyakatsiri. 

Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan salahsatulimbah dari 

kelapa sawit yang jumlahnyamencapai 30-35% dari berat tandan buah segar 

setiap pemanenan. TKKS mengandung serat yang tinggidan kandungan 

utama TKKS selulosa 54-60%,dan lignin22-27%.Namun hingga saat ini, 

pemanfaatan limbah TKKS belum dilakukan secara optimal (Hambali dkk, 

2008). 

Hasil penelitianBertiana Suryaningrum (2012) menunjukkan bahwa 

pada TKKS 100% pertumbuhanoptimal miseliumJamurTiramPutihyaitu 

sebesar 0.58cm per hari. PadaTKKS 80% variasi komposisi media yang 

optimal berat basah Pleurotusostreatus sebesar 125.88 gram dan berat kering 

badanbuahsebesar 17.99 gram. Jumlah tubuh buahPleurotusostreatus panen 

tertinggi diperoleh pada TKKS 20% yaitu 18,8 tubuh buah. Biological 

Efficiency Ratio (BER) tertinggi pada TKKS 80% yaitu sebesar 78.68%. 

Ampas Tahu merupakan salahsatulimbah padat dari proses pembuatan 

tahu. komposisi kimia ampas tahu sebagai sumber protein 8,66%, lemak 

3,79%, air 51,63% dan abu 1,21%. 

Hasil penelitian Lailatul Mufarrihah (2009), menunjukkanbahwa 

interaksi penambahan bekatul dan ampas tahu berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan miseliumdan produksi jamur tiram putih pada semua umur 
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pengamatan. Hasil terbaik beratsegarjamur yang banyakpada bekatul 20% 

dan ampas tahu 25%. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Pertumbuhan dan Produktivitas Jamur Tiram Putih (Pleurotus 

ostreatus) dengan KomposisiMedia Tumbuh Serbuk Gergaji Kayu Sengon, 

Tandan Kosong Kelapa Sawit, dan Ampas Tahu yang Berbeda”. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Permasalahan perlu dibatasi untuk menghindari perluasan 

masalah, agar lebih efisien dan efektif dalam melakukan penelitian yang 

selaras dengan judul. Adapun pembatasan masalahnyasebagai berikut: 

1) Subjek Penelitian  : Komposisiserbuk gergaji kayu sengon, 

tandankosongkelapasawitdanampastahu 

2) Objek Penelitian :PertumbuhandanproduktivitasJamur Tiram Putih 

(Pleurotus ostreatus). 

3) Parameter Penelitian  :kecepatanpertumbuhanmiselium, jumlah tubuh 

buah dan berat segar tubuhbuahJamur Tiram 

Putih(Pleurotus ostreatus). 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

“Bagaimana Pertumbuhan dan Produktivitas Jamur Tiram Putih 

(Pleurotus ostreatus) dengan KomposisiMedia Tumbuh Serbuk Gergaji Kayu 

Sengon, Tandan Kosong Kelapa Sawit, dan Ampas Tahu yang Berbeda?” 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahuiPertumbuhan dan Produktivitas Jamur Tiram 

Putih (Pleurotus ostreatus) dengan KomposisiMedia Tumbuh Serbuk Gergaji 

Kayu Sengon, Tandan Kosong Kelapa Sawit, dan Ampas Tahu yang Berbeda. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang yang diiharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang pemanfaatan Tandan 

Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dan ampas tahu dapat digunakan sebagai 

media pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi peneliti lain yang akan 

mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




